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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ  

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ : B΄ 

 

Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 

Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα 

Πληποθοπίερ : Δ. Ράπηη  

Σηλέθυνο : 210 - 3368109 

FAX : 210 - 3368110 

 

    Αθήνα,     11 / 3 / 2013 

 

Απιθ. Ππυη. : Φ.80000 / οικ.1647 / 27             

 

 

ΠΡΟ : Δνιαίο Σαμείο Ανεξάπηηηα 

              Απαζσολούμενυν (Δ.Σ.Α.Α.) 
 

              Μάπνη 22 

              104 39 Αθήνα 

 

 

ΚΟΙΝ. : 1. Σομέαρ ύνηαξηρ Μησανικών 

                  και Δπγοληπηών Γημοζίυν 

                  Έπγυν (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 
 

                   Κολοκοηπώνη 4 

                   105 61 Αθήνα 

 

               2. Σομέαρ ύνηαξηρ  

                   και Αζθάλιζηρ 

                   Τγειονομικών (Σ..Α.Τ.) 
 

                   Ασαπνών 27 

                   104 39 Αθήνα 

 

               3. Σομέαρ Αζθάλιζηρ  

                   Νομικών (Σ.Α.Ν.) 
 

                   υκπάηοςρ 53 

                   104 31 Αθήνα           
 

 

ΘΔΜΑ : «Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ παπ. ΙΑ.4 ηος 

άπθπος ππώηος ηος ν.4093/2012 - Μεηαβολέρ ζηιρ πποϋποθέζειρ για ηη 

λήτη δεύηεπηρ ζύνηαξηρ λόγυ γήπαηορ από 1/1/2013 και εθεξήρ» 

 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξώηνπ, ππνπαξάγξαθνο ΙΑ.4, παξ.1, ηνπ λ.4093/2013, 

επήιζαλ κεηαβνιέο από 1/1/2013 ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

ηνπ θιάδνπ θύξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., Τ.Σ.Α.Υ., Τνκέαο Αζθάιηζεο 

Ννκηθώλ).  

 Οη αλσηέξσ κεηαβνιέο αθνξνύλ ζηε ιήςε ζύληαμεο από ηνπο αλσηέξσ Τνκείο ηνπ 

Δ.Τ.Α.Α., γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζαο έρνπλ δνζεί νδεγίεο κε ηελ αξηζ. 
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Φ.80000/νηθ.26985/852/21-11-2012 εγθύθιην ηεο ππεξεζίαο καο (ΑΓΑ : Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ), 

θαζώο θαη ζηε ιήςε δεύηεξεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο από ηνπο αλσηέξσ Τνκείο. 

 

 

Α. Γενικέρ πποϋποθέζειρ για ηη λήτη δεύηεπηρ ζύνηαξηρ λόγυ γήπαηορ 

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3996/2011, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ 

Δ.Τ.Α.Α. κπνξνύλ λα ιάβνπλ δεύηεξε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο από ηνπο αλσηέξσ Τνκείο 

(Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., Τ.Σ.Α.Υ., Τνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ), κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 20 εηώλ αζθάιηζεο ή 16 εηώλ γηα κεησκέλε ζύληαμε ιόγσ 

γήξαηνο θαηά 50%. 

Οη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη κεηά ηελ 1/1/2013 γηα όζνπο 

ζπκπιεξώλνπλ ζσξεπηηθά ην σο άλσ απαηηνύκελν όξην ειηθίαο θαη ρξόλν αζθάιηζεο κέρξη 

31/12/2012. 

Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα αλσηέξσ πξόζσπα ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 20 εηώλ αζθάιηζεο ή 16 εηώλ γηα κεησκέλε 

ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο θαηά 50%. 

 

Παράδειγμα : Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ, ν νπνίνο έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί από ηνλ 

ΟΑΔΔ, κέρξη 31/12/2012 ζπκπιεξώλεη 18 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ θαη ην 65
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, πιεξνί θαη σο πξνο ην όξην ειηθίαο θαη σο πξνο 

ην ρξόλν αζθάιηζεο ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο κέρξη 31/12/2012 γηα ηε ιήςε κεησκέλεο 

ζύληαμεο (ηνπιάρηζηνλ 16 έηε αζθάιηζεο θαη 65 εηώλ κέρξη 31/12/2012), θαη ζπλεπώο 

κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε κεησκέλε ζύληαμε θαη κεηά ηελ 1/1/2013, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Αληίζεηα, γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο δελ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο (ηνπιάρηζηνλ 

20 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 65 εηώλ κέρξη 31/12/2012), θαζώο δελ ζπκπιεξώλεη κέρξη 

31/12/2012 ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο, θαη σο εθ ηνύηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαμηνδνηεζεί απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο. 

 

 

Β. Σαςηόσπονη ζςνηαξιοδόηηζη και από ηοςρ δύο θοπείρ ή ενηόρ εξαμήνος από ηην 

ημεπομηνία έναπξηρ ζςνηαξιοδόηηζηρ από ηον ππώηο θοπέα 

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3996/2011, νη γεληθέο 

πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηε ιήςε δεύηεξεο ζύληαμεο από ην Δ.Τ.Α.Α. (65
ν
 ή 67

ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 20 ή 16 έηε αζθάιηζεο γηα κεησκέλε ζύληαμε) δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ηαπηόρξνλα θαη ζηνπο 

δύν θνξείο ή εληόο εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο από ηνλ πξώην 

θνξέα ή ην Γεκόζην.  

Σηελ πεξίπησζε απηή, νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ δεύηεξε ζύληαμε ιόγσ 

γήξαηνο από ην Δ.Τ.Α.Α. εθόζνλ πιεξνύλ ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Τ.Α.Α. πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ κία ζύληαμε.  

Ωο εθ ηνύηνπ σο πξνο ηηο απαηηνύκελεο γηα ζπληαμηνδόηεζε πξνϋπνζέζεηο, ζηηο πεξηπηώζεηο 

ηαπηόρξνλεο ή εληόο εμακήλνπ ζπληαμηνδόηεζεο, έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

αξηζ. Φ.80000/νηθ.26985/852/21-11-2012 εγθύθιηό καο (ΑΓΑ : Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ) 

 

Παράδειγμα : Ιαηξόο ηνπ Δ.Σ.Υ. είλαη παξάιιεια αζθαιηζκέλνο ζην Γεκόζην θαη ην 

Τ.Σ.Α.Υ.  
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Μέρξη 31/12/2012 ζπκπιεξώλεη 35 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Α.Υ. θαη ην 59
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ, νπόηε θαη θαηνρπξώλεη δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζεί από ην Τ.Σ.Α.Υ. θαη κεηά ηελ 

1/1/2013 κε ηε ζπκπιήξσζε 37 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ (δειαδή ζα 

ζπληαμηνδνηεζεί εληόο ηνπ 2014).  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ είλαη ε αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε 

από ην Γεκόζην λα ππνβιεζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζε γηα ζύληαμε από ην Τ.Σ.Α.Υ., ή ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνεγεζεί ε αίηεζε γηα ζύληαμε από ην Γεκόζην, ε αίηεζε ζην Τ.Σ.Α.Υ. λα 

ππνβιεζεί εληόο εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο από ην Γεκόζην 

(ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα εάλ ε αίηεζε γηα ζύληαμε από ην Γεκόζην ππνβιεζεί ηελ 

1/3/2014, ε αίηεζε ζην Τ.Σ.Α.Υ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη 31/8/2014). 

 

 

Γ. ςνηαξιοδόηηζη μεηά ηην πάποδο εξαμήνος από ηην ημεπομηνία έναπξηρ 

ζςνηαξιοδόηηζηρ από ηον ππώηο θοπέα 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3232/2004, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., Τ.Σ.Α.Υ. θαη ζηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο, 

εκκίζζνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ, λα ιάβνπλ δεύηεξε ζύληαμε 

ιόγσ γήξαηνο από ηνπο αλσηέξσ Τνκείο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα όζνπο 

πξόθεηηαη λα ιάβνπλ κία ζύληαμε, θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο 

ππνβιεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο από 

ηνλ πξώην θνξέα ή ην Γεκόζην. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζό ηεο ζύληαμεο από ην 

Δ.Τ.Α.Α. θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 3% γηα θάζε έηνο ηεο ειηθίαο πνπ ιείπεη από ην 

επόκελν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 

έηνπο ηεο ειηθίαο. 

Η αλσηέξσ ξύζκηζε εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη θαη κεηά ηελ 1/1/2013.  

Σπλεπώο, σο πξνο ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο έρνπλ εθαξκνγή ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ αξηζ. Φ.80000/νηθ.26985/852/21-11-2012 εγθύθιηό καο (ΑΓΑ : Β4ΣΞΛ-

ΩΘΑ). 

Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κείσζεο, ιακβάλεηαη ππόςε ην 65
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ πξόθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31/12/2012.  

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπληαμηνδόηεζε ζα γίλεη βάζεη ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ ηζρύνπλ από 

1/1/2013 θαη εθεμήο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κείσζεο ιακβάλεηαη ππόςε ην 67
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο, ην νπνίν από ηελ εκεξνκελία απηή απνηειεί ην γεληθό όξην γηα ηε ιήςε δεύηεξεο 

ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ζύκθσλα κε ην λ.4093/2012. 

 

Παράδειγμα : Μεραληθόο, παξάιιεια αζθαιηζκέλνο ζην Γεκόζην θαη ην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., 

ζπληαμηνδνηήζεθε από ην Γεκόζην ην 2010, όκσο δελ πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί ζπγρξόλσο ή εληόο εμακήλνπ θαη από ην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

Μέρξη 31/12/2012 ζπκπιεξώλεη 35 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., νπόηε θαη θαηνρπξώλεη 

ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε 37 εηώλ αζθάιηζεο θαη ηνπ 60
νπ

 έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπ (δειαδή ην 2014).  

Σηελ πεξίπησζε απηή ε ζύληαμε ζα θαηαβιεζεί κεησκέλε θαηά 3% γηα θάζε έηνο ειηθίαο πνπ 

ππνιείπεηαη από ην 65
ν
. 

 

Παράδειγμα : Μεραληθόο, παξάιιεια αζθαιηζκέλνο ζην Γεκόζην θαη ην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., 

ζπληαμηνδνηήζεθε από ην Γεκόζην ην 2011, όκσο δελ πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί ζπγρξόλσο ή εληόο εμακήλνπ θαη από ην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
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Σπκπιεξώλεη 35 έηε αζθάιηζεο ζην Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. κεηά ηελ 1/1/2013, νπόηε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαμηνδνηεζεί πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη 40 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 62 εηώλ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε ζύληαμε ζα θαηαβιεζεί κεησκέλε θαηά 3% γηα θάζε έηνο ειηθίαο πνπ 

ππνιείπεηαη από ην 67
ν
. 

 

 

                                       Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

  

 

 

 

                  Γπ. ΑΡΣΔΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ - ΓΔΓΟΤΛΗ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηπιαρ Κ.Α. 

2. Γ/νζειρ Γ.Γ.Κ.Α. 

3. Σμήμα Γιαδοσικήρ Αζθάλιζηρ 

4. Σμήμα Κ.Π.Α.. (Ίπιδα) 
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